
Снежана Кутрички 

Игре на срећу
или Стеријно позорје између елитизма и “мега-стар имиџа” 

У потрази за сопственим местом у новонасталим друштвеним, социјалним и 
самим тим културним околностима Стеријно позорје, из године у годину, 
бива концепцијски растрзано између: популистичких, (у оквиру културне 
индустрије форматизованих у фестивале) до битефовских модела, од 
трансконтиненталних до југоносталгичарских и од херметичких до 
памфлетистичко-идеолошких представа. 

Изгледа да је Стеријно позорје сустигла судбина Стеријиних и Нушићевих 
јунака који неће да буду баш оно што јесу, јер им се то што јесу чини недовољним, а све 
друго бољим, већим и лепшим. 

На овогодишњем Позорју, од укупно 80 представа, колико их је изнедрила позоришна 
продукција, селекторски тим је имао да бира и изабере четрнаест: од којих седам у 
конкуренцији за националну драму (читај домаћи драмски текст) и седам у конкуренцији за 
национално позориште (представа по тексту страног драмског аутора), што је по бројности 
представа у конкуренцији готово дупло више него на прошлогодишњим играма. 

Услед разноразних прекрајања и измена концепта претходних година, овогодишње Стеријно 
позорје израсло је у манифестацију, која у себи садржи, осим горе наведених, и много других 
паралелних, пратећих програма: копродукцијске представе, селекцијске али не и 
конкурентске, инострана гостовања, Позорје младих, јавна читања драмског текста, 
семинаре, изложбе, међународни симпозијум... и која је обимом прерасла некадашње игре и 
наизглед надишло некадашњи стеријански творачки карактер, а који се селекторски “тројац” 
(Владимир Копицл, Светисла Јованов и Никола Завишић), у образложењу трудио да нам 
предочи као: “интригантне представе које доносе нову енергију, нову врсту акције и нову 
осећајност”. 

Па ипак није квалитет продукције разлог за повећање броја представа, што у образложењу 
жирија стоји, већ потреба да се забашури укидање досадашњег концепта Стеријиног позорја 
као фестивала који негује домаћи драмски текст. Из уста једног од три селектора, Владимира 
Копицла, досегло је до нас и не тако недокучиво довијање чему би Позорје требало да 
послужи у будућности, јер како каже: “већина озбиљних фестивала данас не желе да буду 
само полигон уметничке игре него размишљају о томе колико су свеобухватни и одрживи, и у 
којој мери су потентни да појачају културни и креативни потенцијал средине у којој се 
одржавају”. 

Да је средина у којој се Позорје одиграва већ достила поменути потенцијал – уверава нас 
овогодишњи директор Стеријног позорја, Иван М. Лалић, којем је још остало само да се 
потруди “да на динамичком и енергичном културном моделу Новог Сада, креира матрицу 
успеха која може свуда да се аплицира”, па и за његов укус како сам каже “у преспором 
Београду”, при том изјавивши да га је “у новосадску средину довео осећај перспективности 
севера (за разлику од југа). Уосталом, Срби се од Чарнојевића померају на север, зар не!” – 
упутио нас је озарен директор Позорја, (занет сопственом пренапрегнутом амбициозношћу) 
најавивши нам свима светлу будућност на северу, заувек укинувши дилему да ли је Србима 
место на западу или на истоку. 

Није дакле Стеријно позорје ту где јесте и докле је стигло ни због себе, ни због сопствених 
програмских постигнућа у облику домаћег драмског текста, ни због уметности, ни због 



позоришта, већ да би помогло у стварању Новог Сада као креативног града у коме ће 
Позорје, Змајеве дечије игре, Инфант, Номус, Синема сити бити синхрони и тако створити 
нови Единбург, па му, у том смислу, и не смета што је чуо да неки причају да ће се “игре” 
утопити у Егзит, а да: “ако је неком то сваштарење, то је зато што у свету тако и изгледа 
креативна индустрија и да се тако (мешањем националних програма са разним другим) 
привлаче нове циљне групе” пошто он, како је истакао, не жели да се бави медијумом који 
задовољава мали број људи. 

С друге стране, сам нуклеус тј. управа института Стеријног позорја је на пропратним 
манифестацијама (као што су: округли столови, затим, уметничка радионица у сарадњи са 
Арт клиником, – јавно читање драмског текста и издања (часопис Сцена –у последњем броју 
доноси преводе текстова савремених Немачких писаца) веома афирмативно говорио о 
развојним токовима “најсавременије српске драме у оквиру у ком се формира за посттеатар 
као изнад свега поетски текст” залажући се очигледно за елитистички приступ Позорју и 
позоришту. У прилог томе Иван Меденица доскорашњи селектор Стеријног позорја очекује 
да је овогодишње Позорје “прекретница на којој ће се показати да ли ће победити сјајна 
естетика Мијач-Егон традиције или нова естетика пост-театра” којој ће како је најавио бити 
посвећен и пројекат Стеријног позорја и Музеја позоришне уметности штампањем 
заједничког тематског броја часописа Театрона и Сцене. Тиме би Позорје, очигледно, 
преузело на себе пројектовање развоја естетике позоришне уметности у нас уместо да се као 
досад задовољава тиме да само прати, бележи и вреднује протеклу позоришну сезону. 

Постигнућа савременог немачког театра које нам на овогодишње Позорје стиже као главни 
узор и надахнуће евидентна су: кроз текст, немачке драматургиње Дее Леор у представи 
Невиност, (у режији Дејана Мијача), затим као утицај кроз преведене драме у Сцени, које су 
инспирисале Мају Пелевић, (победника на конкурсу Стеријиног позорја за домаћи драмски 
текст Сви смо ми Мики Маус) и кроз режију Ане Томовић, (Немачког стипендисте Гете 
института за студијски боравак у Талиа Театру у Хамбургу), у првонаграђеној представи 
Брод за лутке, Милене Марковић. 

Изведене су и две копродукцијске представе, Стеријног позорја са ЈДП; Небески одред по 
тексту Ђорђа Лебовића и Александра Обреновића, (добила награду на првом позорју пре 54. 
године) а копродукцијска сарадња са Народним позориштем у Београду изнедрила је 
представу: Сви смо ми Мики Маус, (победник 2007. на конкурсу Стеријиног позорја), по 
тексту Маје Пелевић са “поетиком која припада постдрамској форми, тачније, врста 
постдрамског скрипта” како њен избор образлаже Светислав Јованов и тако изгледа 
симболички затвара (читај укида) круг 54-годишњег неговања домаћег драмског текста. 

Овим двема копродукцијама директор Позорја сматра да је испунио онај део обећања да ће 
Позорје остати “платформа за развој домаћег драмског текста” мада, кад је будућност у 
питању нагласио је директор Лалић: “копродукција ће бити само у случају ако буде довољно 
новца” тј. ваљда ако штогод преостане након што се реализује све остало у мегаломански 
зацртаном концепту фестивала. 

Такмичарски део, онај који се тицао домаћег драмског текста није носио никакву могућност 
некадашњег узбуђења и неизвесности, када је избор победника био у питању, у вечери 
грандес финала, и свео се на пуки формализам. Могућности за добијање награде за домаћи 
драмски текст биле су већ унапред сужене на свега два аутора (од седам драма, колико их је у 
конкуренцији) и то два текста Милене Марковић: Шума блиста, Брод за лутке и један 
Угљеше Шајтинца: Лепет мојих плућних крила. 
Текст Виде Огњеновић Је ли било кнежеве вечере? већ је овенчан Стеријином наградом пре 
двадесет година, а избор једног од преосталих седам текстова (Нушићев Народни посланик; 
Стеријини Родољупци; Лазе Лазаревића Швабица и Меше Селимовића Дервиш и Смрт) 
обесмислио би и саме разлоге (афирмацију текста и аутора) настанка овог конкурса. 

Сам избор представа и додела награда потврдили су концепт фестивала као фестивала 



редитељских представа и мада је Милена Марковић, заиста, заслужено добила награду за 
свој текст: Брод за лутке сигурно је да би награда имала већи значај да се у конкуренцији 
нашло још свеже написаних и играних драмских текстова српских писаца, а сасвим је 
извесно да би то био и даљи подстицај за развој драмске литертуре на српском језику да се то 
и хтело. Овако како је сад, све у оквиру овог фестивала само је још наизглед и форме ради у 
вези са домаћим драмским текстом, те тако Стеријино позорје и ове сезоне замењује свој 
дугогодишњи сигурни рецепт за успех (на кладионичарском рулету, овогодишњег “немачког 
фаворита”) за епигонство у виду постдрамске авантуре (ма шта то значило). 


